
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Hørsholm Rideklub d. 19. februar 2019 kl. 19.00  

Ordstyrer: Christina 

Referent: Mette 

Deltagere: Cristina, Pia, Britt, Charlotte, Camilla og Mette 

Afbud fra: Ingen 

Punkt Emne Beslutning/ansvar 
1. Godkendelse af 

referat 
 Referat godkendt 

2. Næste 
bestyrelsesmøde 

    
 

 
4. april 2019 kl. 19 
 

3. Økonomi Information fra Charlotte Ny revisor er Revisor Team på Rungstedvej, 
i den forbindelse udarbejdes årsberetning 
af Pia. Visioner for 2019 inkluderes i  
beretningen. 
Charlotte og Camilla undersøger om 
træpiller af den standard, vi har, kan købes 
billigere. 
 

4. Vedligehold Opsamling på ekstra opgaver til 
pensionærer 

Pia har udarbejdet en allonge til 
opstaldingskontrakterne vedrørende 
vedligeholdelsesopgaver. Den sendes til 
godkendelse i bestyrelsen. 

5. Personale og APV    
 

Information fra Charlotte og Christina.   
Britt ønsker at høre hvad prioriteterne er i 
det daglige arbejde. Britt vil gerne høre om 
træpiller og mængden af disse. 
Christina: Ønsker fra personalet 

Charlotte orienterer om 
personalesituationen; begge 
staldmedarbejdere er p.t. syge.  
 
Der gives 3 poser træpiller om ugen.  
Charlotte taler med personalet om at nogle 
heste har brug for mere end andre. 
Charlotte checker altid op på om leverancer 
og om faktura passer.  
 
Charlotte udarbejder en mappe med 
leverandørnumre og vikarnumre, således at 
det er nemtt at gå til for andre ved daglig 
leders ferie m.m.  
 



 
På første bestyrelsesmøde efter gf, vil vi se 
på, hvordan opgaver skal fordeles, og om 
Charlotte kan få mulighed for at være med i 
stalden en gang imellem (hands on). 
 
Der er ønske fra personalet om, at der 
opsættes ”hayfeeder” i boksene for at 
reducere hø/wrapspild og gøre det lettere 
at muge. Charlotte undersøger priser og 
vender tilbage. 

6. Rideskolen Charlotte orienterer Stadig en syg hest. Vi lejer en pony i stedet 
for Samara. Håber snart at hestehandler 
Bente Eliasen har en stor pony eller lille 
hest til os. 

7. Stalde og baner Orientering fra Charlotte 
 

Intet nyt. 

8. Stævner Orientering fra Britt  Bestyrelsens kasserer tager sig nu og 
fremadrettet af café- og stævneregnskab – 
baseret på oplysninger fra kassen, 
MobilePay, DRF Go og Klubmodul, som 
andre skal give kassereren for at regnskabet 
kan laves.   

9. Pensionærer Forespørgsel på selvpas. Charlotte 
orientere om økonomien vedr. selvpas 

Charlotte har lavet beregning. Bestyrelsen 
ønske ikke selvpas. Der ønskes en ensartet 
standard. 

10. Bokse. Venteliste. Mette orienterer En ledig udeboks pr 1/3 2019. Kan lejes ud 
nu. 

11. Generalforsamling 
og vedtægter 

Indkaldelse til generalforsamling. Forslag til 
ændringer. 
Christina: GF 

21. marts 2019 afholdes generalforsamling i 
Hørsholm Rideklub på adressen. Der 
indkaldes til generalforsamling d. 6/3 2019 
og senest 8 dage før generalforsamling, skal 
ønsker til punkter sendes til sekretæren. 
Forslag til ændringer af vedtægterne skal 
være sekretæren i hænde senest d. 1/2 
2019.  

12. Bestyrelsen Christina: voksenmedlemmer, hvad vil man 
gerne bidrage med/opgaver i bestyrelsen, 
ris &ros.         
Camilla: Undervisning. Vedtægter- hvor 
mange rideskoleforældre kan meldes ind? 

Opgaver fordeles efter generalforsamling. 
Der oprettes en mailadresse hvor 
medlemmer kan skrive henvendelse til 
bestyrelsen samt komme med ros & ris. 
Camilla Jung (Sesse) er godkendt som 
underviser på Hørs. 

13. DSIHR (Den 
selvejende 
institution i 

Orientering fra Charlotte                               
Orientering fra Christina 

Charlotte deltager i møderne. Christina 
orienterer om, at DSIHR overvejer om 
Hørsholm Rideklub skal have en 



 

 

Hørsholm 
Rideklub) 

huslejestigning i forbindelse med, at der 
skal repareres tag på ridehuset. 

14. Backup ved 
sygdom og daglig 
leders 
ferie/sygdom. 
Backup til 
vagtplan for 
personalet. Hvor 
meget og 
hvorledes må/skal 
pensionærer 
involveres? 

Spørgsmål fra Britt og Mette Se punkt 5. Ved daglig leders 
længerevarende fravær såsom ferie eller 
sygdom udpeges en fra bestyrelsen som 
ansvarlig. Pensionærerne og parter i 
rideskolen kan i nødstilfælde, hvor det ikke 
er muligt at skaffe vikar blive bedt om at 
muge selv. Bestyrelsen har det overordnede 
ansvar for at hestene fodres og lukkes ud i 
tilfælde af sygdom. 
 
Vi laver en liste med navne på de 
pensionærer, som har tid og lyst til at 
hjælpe med at fodre, lukke ud m.m. i 
tilfælde af akut sygdom. Der vil blive 
mulighed for introduktion. Invitation følger. 
 

15. Eventuelt Enefolde.  
Personalesygeforsikring.  

Da der er et meget stort ønske om enefolde 
diskuteredes dette. Beslutning sendes ud til 
pensionerer snarest. 
  
Charlotte undersøger om det kan betale sig 
at tegne en personalesygeforsikring. 

   
   


